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TÁMOGATÁS AZ ERGONÓMIA ÉS 
HIGIÉNIA SZEM ELŐTT TARTÁSÁVAL 
 
Az EXPRESSO szőnyegszállító kocsik 
professzionális módon segítik 
szolgáltatását. Kifejezetten a bejárati és 
szennyfogó szőnyegek higiénikus 
szállításához kifejlesztetve. Függetlenül 
attól, hogy kisáruszállítóval vagy 
személygépkocsival végzi a szolgáltatást, 
ezekkel a praktikus segédeszközökkel 
biztonságosan és hatékonyan  
szállíthatja a felgöngyölített ipari 
szőnyegeket. 
 
CLIPFIX rögzítő heveder 
0 155 1500 típus 
a még nagyobb biztonságért 
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NAGY SZŐNYEGSZÁLLÍTÓ KOCSI (823 280 21 CWS TÍPUS) 
 
Nagy furgonja van és szerviz csapatának nehéz ipari szőnyegeket kell szállítania? Ez a nagy szőnyegszállító kocsi 
felhajtható, a szennyeződést és a vizet átengedő nyílásokkal ellátott platformmal és három pozícióba állítható 
támasztókengyellel rendelkezik. Ezen túlmenően a kocsit csúszótalpakkal is ellátták a szőnyegek küszöbökön vagy 
lépcsőkön keresztül való biztonságos szállításához. A kézbarát EXLAN műanyagból készült fogantyú elegendő helyet 
biztosít számos különböző ergonomikus megfogási pozícióhoz. A két középső merevítő rúd megakadályozza a 
keskenyebb szőnyeghengerek átcsúszását. 



 

  

KIS SZŐNYEGSZÁLLÍTÓ KOCSI (251 276 45 CWS TÍPUS) 
 
A kis szőnyegszállító kocsi szintén felhajtható, kivágásokkal ellátott platformmal és három pozícióba állítható 
támasztókengyellel rendelkezik. Mindössze 7,2 kg önsúlyával akár 100 kg rakományt szállít. Ez a praktikus szállítási 
megoldás három összecsukható elemet tartalmaz. A fogantyú, a platform és a támasztó kengyel behajtható és ekkor a 
kocsi csupán 73 cm magas. Tökéletes a személyautó csomagtartójában való elhelyezéshez vagy a kényelmes kézi 
hordozáshoz. 
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Praktikus méret a 
kényelmes hordozáshoz 

 Felhajtható speciális platform kivágásokkal a szennyeződés és a víz áteresztéséhez 

 Három pozícióba állítható támasztó kengyel a rakomány oldalirányú eldőlése ellen 



 

ELŐNYÖK ÉS MŰSZAKI 
ADATOK 

 Az összecsukható mechanizmus kényelmes szállítást 
tesz lehetővé személyautóban és kézben 

 Három pozícióba állítható támasztó kengyel a 

rakomány oldalirányú eldőlése ellen 

 Kivágott platform a szennyeződés és a víz 

áteresztéséhez 

 
Szőnyegszállító kocsi 
251 276 45 CWS típus 

Szőnyegszállító kocsi 
823 280 21 CWS típus 

Teherbírás 100 kg 125 kg 

Önsúly 7,2 kg 11,5 kg 

Tengely szélesség 405 mm 530 mm 

Teljes szélesség 510 mm 626 mm 

Magasság összecsukva 730 mm – 

Teljes magasság 1.100 mm 1.300 mm 

Platform méret 440 x 510 mm 513 x 626 mm 

Kerékátmérő 200 mm 260 mm 

Támasztó kengyel 
(állítható) 

410 / 550 / 610 x 400 mm 

 

VANNAK MÉG KÉRDÉSEI?
ÖRÖMMEL FOGADJUK TELEFONHÍVÁSÁT

Novotransz Kft. Mert emelni kell...  

H-2220 Budapest / Vecsés Üllői út 833 T (+36) 1 297 1020 F (+36) 1 294 9475 

H-9023 Győr Ipar u. 89  T (+36) 96 517 153/154 F (+36) 96 413 078 
H-7100 Szekszárd Rákóczi u. 166  T (+36) 74 419 601 F (+36) 74 311 674 

H-4400 Nyíregyháza, Debreceni út 203 T (+36) 42 449 904 

www.novotransz.hu 

 


